
D 'acord amb el que disposa la Lle/ Orglmlca 1511999, de 13 de desembre, de Protecclá de Dudes de Curáeter Personal, le» dude• fadl/t11de.1· ,1· 'lnearporaran 
en un fltxer automatltutt de S"cls d'AMPArc/lndes por la gcstló dfls serveis eseolars. Per exerclr el dret d'accés, reclljlcac/ó o •·1111ceNacló sobre les dades 
que cvnlé el jitxcr /10 liauril de oomuntcar a q1111111re/111de!l(iiJh11/111a/l,,·on1 

Signatura: Sant Pere de Ríbes, a d , de 2015. 

Juntament amb aquest full d'ínscripcíó presento el justíficant de pagament de 30 €de quota anual familiar al 
número de compte del BBVA ES78 0182 6569 2302 0165 5988 d'AMPArellades. 

2.- 

1.- 

FILLS/FILLES AL CEIP LES PARELLADES 

EMAILS 

TELE FO NS 

ADRE<;A 

PARE (nom i cognoms) 

MARE (nom i cognoms) 

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb nosaltres rnltjancant correu electrónlc amparellades@hotmail.com 
o al FACEBOOK. 

El nostre treball es centra a oferír uns serveis que pretenem que siguín cada cop mlllors: 
./ Menjador escolar í acollída matinal 
./ Extraescolars i tallers de formació 
./ Serveís de reutílitzacló de llibre í suporta la compra de materíals 
./ Festes i activítats lúdíques-familiars 

Els nostres princípals objectius són: 
./ Donar suport i asslstencia als membres de l'assocíació 
./ Promoure la particípació deis pares i mares deis alumnes en la gestió del centre . 
./ Col-laborar en les activitats educatives del centre, cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració del projecte de 

centre i donar suport als delegats de classe 
./ Promoure i realltzar teta mena d'actívltats complementárles, de lleure, culturals i esportlves 

AMPArellades som una assoclacló sense anlrn de lucre, formada per les mares í pares deis alumnes de l'escola Les 
Parellades. La nostra rnlssló és col·laborar amb el centre en la seva orgarutzacló i funcionament, contribuir a mlllorar la vida 
escolar i vehicular la comunicació entre les famllies i l'escola. 

PRESENTACIO AMPA 
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